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místo: Hovorna čas od: 7.00 čas do: 7.40 

přítomni: poradce: Ing. Ivan Svoboda
 

5. Nela
 

5. Petr
 

6. Sabča
 

6. Míša
 

7. A Vlaďka
 

7. A František
 

7. B Kiki
 

7. B Jirka
 

8. Domča
 

8. Sára
 

 
 

 
 

9. A Barča
 

9. A Tomáš
 

9. B Ali
 

9. B Dežík
 

NA ŘEŠENÍ SE CHCEME DOHODNOUT – A CO JE DOHODNUTÉ PLATÍ 

hosté: 

PROGRAM: 

 

 Logo  

Škola pod modrým obloukem zní skvěle: 

DOKONČENO. 

 

 Absence 

Jistí členové na naše jednání vůbec nechodí a otázce jejich absencí jsme věnovali 

příliš mnoho času, vysvětlovali, vzkazovali a nic. 

Proto jsme se dnes rozhodli – pryč s nimi !! 

Ale jak je nahradit ??? („problém tříd“ - připomněl pan poradce - ať si ve třídách 

ujasní, že parlament nestojí o nikoho, kdo nechce nic dělat. A účast na jednání je 

základ všeho ostatního.) 

ODHLASOVÁNO: 

Ali – vyloučena 

Lukáš – zůstává členem 

Míša - vyloučena 

UZAVŘENO 

 

 Název - jméno Parlamentu 

Hromada okamžitých návrhů, co nás kdy i právě teď napadlo – tak zase příště a 

v klidu – jméno by nás přece mělo nějak charakterizovat. 

NEUZAVŘENO 

 

 MístoKáp  

Když by (čistě náhodou) někdy chyběla Domča, hodil by se šikovný a věcný 
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organizátor našich jednání. Snad Petr pomůže. Bude tady na škole dlouho, čeká ho 

ještě nějaký ten rok, je mladý, pohledný, podle pana poradce je „řečnější“ než Nela, o 

které jsme mluvili minule - a nic proti tomu neměla. Zkrátka dáme příležitost 

mladým. Promyslíme, necháme mládí, ať se rozhodne. Petrovi totiž bývá už na 

začátku našich jednání jasné, co bychom měli projednat. Což je bezva .  

NEUZAVŘENO 

 

 Naše náplň 

Opět pracujeme s naším zápisníkem. Prohlížíme, co kde chybí, co bychom měli 

doplnit. Dnes ho mají kromě jedné výjimky, viď Tomáši, úplně ale úplně všichni. 

Pan poradce nás za to chválí a připomíná – NÁMĚTY jsou to hlavní, budou někdy 

zase nějaké - ve schránce, v došlé poště, v hlavě ? 

 

 

příští jednání:  datum: 11. února 2016 

čas: 7.00 

místo: Hovorna 

s sebou: přijaté a splněné úkoly 

zápis obdrží:   

 1x   pan ředitel 1x   vlastní 

 3x   nástěnka (1x   web ) 

zapsal: František 

 


